รายงานการประชุมฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 8/2561
วันศุกร์ ที่ 26 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 - 13.00 น.
ณ ห้องประชุม SC 216 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
และห้องประชุมปาริฉัตร อาคารบริหารและสานักงานกลาง
มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง

ค่านิยมหลักมหาวิทยาลัยทักษิณ
“คารวะ ปัญญา สามัคคี มุ่งผลลัพธ์ที่ดี มีความคุ้มค่า นาพาสังคม”

-1ระเบียบวาระการประชุมฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 8/2561
วันศุกร์ ที่ 26 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 – 13.00 น.
ณ ห้องประชุม SC 216 ชั้น 2 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา และ
ห้องประชุมปาริฉัตร อาคารบริหารและสานักงานกลาง มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
********************************
ผู้เข้าร่วมประชุม
1. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ (รศ.เกษม อัศวตรีรัตนกุล)
2. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการและชุมชนสัมพันธ์ พัทลุง (อาจารย์ ดร.พลกฤษณ์ คล้ายวิตภัทร)
3. หัวหน้าฝ่ายวิชาการ (นางสาวอมรรัตน์ วรรณวิไล)
4. ว่าที่ร้อยโทจิรัฐตกาล นิลเอสงค์
5. นางสาวขวัญฤดี ศุภทรัพย์ไพศาล
6. นางสาวศิริวรรณา กราปัญจะ
7. นางสาววรรณทิพย์ หนูหลง
8. นางสุทัศนีย์ ดีสมุทร
9. นางรัชรี ตุดเกื้อ
10. นางสาววทินา จันทร์นวล
11. นางเบญจวรรณ ทองคง
12. นางรสวารินทร์ ทองสม
13. นายอนันต์ ปังหลีเส็น
14. นางสาวจุฑาทิพย์ อินทรัตน์
15. นางฉัตรปวีณ์ รูปประดิษฐ์
ผู้ไม่เข้าประชุม
1. รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย บริการวิชาการ และวิเทศสัมพันธ์
(อาจารย์ ดร.อุกฤษฎ์ มูสิกพันธุ์)
2. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการและชุมชนสัมพันธ์ สงขลา
(อาจารย์ ดร.ทวนธง ครุฑจ้อน)
3. นางหฤทัย บุญศรี
4. นายนิธิกร ธรรมขันธ์
5. นางสาวปทิตตา โกศัลวิตร
6. นางสาวสุวิมล ทวิสุวรรณ์

เนื่องจาก ลาพักผ่อน
เนื่องจาก ติดภารกิจอื่น
เนื่องจาก ติดภารกิจอื่น
เนื่องจาก ติดภารกิจอื่น
เนื่องจาก ติดภารกิจอื่น
เนื่องจาก ติดภารกิจอื่น

-2เริ่มประชุมเวลา 09.10 น.
เมื่อครบองค์ป ระชุม รองอธิการบดีฝ่ ายวิช าการ (รศ.เกษม อัศวตรีรัตนกุล ) ในฐานะประธาน
กล่าวเปิดการประชุมและดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมต่าง ๆ ดังนี้
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
1.1 เรื่องแจ้งจากรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี
1.1.1 รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ (รศ.เกษม อัศวตรีรัตนกุล)
1.1.1.1 แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยทักษิณ 20 ปี
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ในวันที่ 27 ตุลาคม 2561 อธิการบดีจะนาเสนอแผนยุทธศาสตร์
มหาวิ ท ยาลั ย ทั ก ษิ ณ 20 ปี ซึ่ ง ได้ ป รั บ แก้ ไ ขตามข้ อ เสนอแนะของที่ ป ระชุ ม สภามหาวิ ท ยาลั ย คาดว่ า
แผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 20 ปี จะได้รับความเห็ นชอบและสามารถนามาใช้ในการดาเนินงาน
ต่าง ๆ ต่อไป
มติ รับทราบ
1.1.1.2 งานเฉลิมฉลองครบรอบ 50 ปี
งานเฉลิ มฉลองครบรอบ 50 ปี วศ. มศว. ม.ทักษิณ มีกาหนดจัด ในช่ว งเดือนสิ งหาคม 2562
ซึ่งจะมีการเปิ ดอาคารหอเปรมดนตรี โดยมหาวิทยาลั ยทั กษิ ณ ได้เชิญ ฯพณฯ พลเอกเปรม ติ ณ สู ล านนท์
มาเป็นประธานเปิดอาคาร ซึ่ง ฯพณฯ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ได้มอบรองนายกรัฐมนตรี วิษณุ เครืองาม
มาเป็นตัวแทนร่วมงานดังกล่าวฯ
มติ รับทราบ
1.1.1.3 นโยบายปรับลดการเรียนหลักสูตรครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ 5 ปี มาเป็น 4 ปี
ตามที่กระทรวงศึกษาธิก าร (ศธ.) มีนโยบายปรับลดการเรียนหลักสูตรครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์
5 ปี มาเป็น 4 ปี โดยเริ่มดาเนินการในปีการศึกษา 2562 ซึ่งจะมีผลกระทบในเรื่องการปรับปรุงหลักสูตร และ
การรับนิสิต
มติ รับทราบ
1.1.1.4 สหกิจศึกษานานาชาติ
มหาวิท ยาลั ย ได้ จั ด สรรงบประมาณจานวน 1,000,000 บาท เพื่ อ สนั บ สนุ น การด าเนิ น งาน
กิจกรรม/โครงการต่าง ๆ ของสหกิจศึกษานานาชาติ ในปีการศึกษา 2561
มติ รับทราบ

-31.1.1.5 โครงการจัดตั้งสถาบันภาษาและพัฒนาการเรียนรู้
จากการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 9/2561 เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2561 มีมติเห็นชอบการจัดตั้ง
สถาบั น ภาษาและพั ฒ นาการเรี ย นรู้ โดยมี ข้ อ เสนอแนะในการปรั บ ปรุง แก้ ไขและให้ เสนอเข้ าที่ ป ระชุ ม
สภาวิชาการเพื่อพิจารณาอีกครั้ง
มติ รับทราบ
1.1.2 รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ (อาจารย์ ดร.อุกฤษฎ์ มูสิกพันธุ์)
- ไม่ม-ี
1.1.3 ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการและชุมชนสัมพันธ์ สงขลา (อาจารย์ ดร.ทวนธง ครุฑจ้อน)
- ไม่มี1.1.4 ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการและชุมชนสัมพันธ์ พัทลุง (อาจารย์ ดร.พลกฤษณ์ คล้ายวิตภัทร)
- ไม่มี1.2 เรื่องแจ้งจากหัวหน้าฝ่ายวิชาการ (นางสาวอมรรัตน์ วรรณวิไล)
- ไม่ม-ี
1.3 เรื่องแจ้งจากบุคลากรฝ่ายวิชาการ
1.3.1 งบประมาณคงเหลือของฝ่ายวิชาการ ณ วันที่ 24 ตุลาคม 2561
ตามที่ ฝ่ า ยวิ ช าการ ได้ รั บ การจั ด สรรงบประมาณจากมหาวิ ท ยาลั ย ประจ าปี งบประมาณ
พ.ศ. 2562 ทั้งงบประมาณเงิน แผ่น ดินและงบประมาณเงินรายได้ เป็นจานวนเงินทั้งสิ้น 8,097,600 บาท
โดย ณ วันที่ 24 ตุลาคม 2561 มีงบประมาณ คงเหลือจานวน 7,822,909.45 บาท คิดเป็นร้อยละ 96.61
และมีการเบิกจ่ายงบประมาณจานวน 274,690.55 บาท คิดเป็นร้อ ยละ 3.39 ดังตารางสรุปงบประมาณ
คงเหลือของฝ่ายวิชาการ ณ วันที่ 24 ตุลาคม 2561
งบประมาณรวม (บาท)
8,097,600

การเบิกจ่าย
จานวน (บาท)
ร้อยละ
274,690.55
3.39

งบประมาณคงเหลือ
จานวน (บาท)
ร้อยละ
7,822,909.45
96.61

มติ รับทราบ โดยมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้
1. ปรับแก้ไขร้อยละงบประมาณคงเหลือ ของเงินอุดหนุนการดาเนินงานสหกิจศึกษาและ
สหกิจศึกษานานาชาติ

-42. ปรับแก้ไข ข้อความเดิม “ค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาต่อ งเนื่อง” เปลี่ยนเป็น “ค่าใช้จ่าย
ด้านการศึกษาต่อเนื่อง”
3. เพิ่มแบบฟอร์มให้มีการสรุปข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณรายไตรมาส โดยระบุแผน-ผล
การเบิกจ่าย
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 7/2561 เมื่อวันพฤหัสบดี
ที่ 27 กันยายน 2561
ฝ่ายเลขานุ การของที่ ป ระชุมฝ่ ายวิช าการ ได้จัด ท ารายงานการประชุม ฝ่ ายวิช าการ ครั้งที่
7/2561 เมื่ อวั น พฤหั ส บดี ที่ 27 กั น ยายน 2561 เป็ น ที่ เรียบร้อ ยแล้ ว ในการนี้ จึ งขอเสนอที่ ป ระชุ ม เพื่ อ
พิจารณารับรองรายงานการประชุมฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 7/2561
มติ รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการปรับแก้ไข
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง สืบเนื่อง
3.1 ร่ า ง แผนปฏิ บั ติ ก าร (Action Plan) ฝ่ า ยวิ ช าการ มหาวิ ท ยาลั ย ทั ก ษิ ณ ประจ า
ปีการศึกษา 2561
ตามที่ป ระชุม ฝ่ ายวิช าการ ครั้งที่ 6/2561 เมื่ อวันที่ 28 สิ งหาคม 2561 และครั้งที่ 7/2561
เมื่อ วัน ที่ 27 กัน ยายน 2561 ได้พิ จ ารณา ร่าง แผนปฏิ บั ติก าร (Action Plan) ประจาปี ก ารศึกษา 2560
ที่ประชุมมี มติ เห็นชอบ ร่าง แผนปฏิบัติการ (Action Plan) ประจาปีการศึกษา 2561 โดยให้มีการปรับแก้ไข
ตามข้อเสนอแนะ และส่งข้อมูลไปยังคุณขวัญฤดี ศุภทรัพย์ไพศาล ภายในวันที่ 5 ตุลาคม 2561 เพื่อรวบรวม
ข้อมูลและเสนอเข้าที่ประชุมฝ่ายวิชาการ
มติ เห็นชอบ โดยมีข้อเสนอแนะในการดาเนินการเพิ่มเติม ดังนี้
1. ปรับแก้ไขแบบฟอร์มแผนปฏิบัติการโดยการเพิ่มตารางสรุปงบประมาณโดยสรุปรายรับและ
รายจ่ายการใช้งบประมาณตามยุทธศาสตร์
2. ปรับรูปแบบการเขียนโครงการให้ เป็นไปตามแนวทาง EdPEx โดยตอบใน 2 มิติ คือ ตอบ
ผลลัพธ์ และตอบกระบวนการ
3. ภารกิจบริหารหลักสูตร เพิ่มกระบวนการรับฟังแนวทางการดาเนินการสาหรับหลักสูตรที่มี
จานวนผู้เรียนน้อย และกระบวนการรับฟังเสียงลูกค้าเพื่อให้ตอบโจทย์ผู้เรียน
4. ภารกิจรับนิสิต เพิ่มกระบวนการรับฟังเสียงของผู้ต้องการเรียน
5. รวมโครงการที่ 19 โครงการ Open House เปิดบ้าน ม.ทักษิณ กับโครงการที่ 16 โครงการ
เครือข่ายครูแนะแนวเข้าด้วยกันเป็น โครงการ Open House เปิดบ้าน ม.ทักษิณ (เครือข่าย
ครูแนะแนว)
6. โครงการที่ 17 โครงการผลิตเอกสารประชาสัมพันธ์ และโครงการที่ 20 โครงการทาคัทเอาท์
สื่อประชาสัมพันธ์ ให้ใช้งบประมาณจากค่าใช้จ่ายในการดาเนินการสอบคัดเลือกนิสิตใหม่

-57. ภารกิจหมวดวิชาศึกษาทั่วไป เพิ่มข้อมูลและงบประมาณการจัดทาห้อง Smart Classroom
การจั ด ซื้ อ บทเรี ย นภาษาอั ง กฤษออนไลน์ SPEEXX โครงการจั ด ตั้ ง สถาบั น ภาษาและ
พัฒ นาการเรียนรู้ การพัฒ นากระบวนการดาเนินงานหมวดวิชาศึกษาทั่วไป แผนพัฒ นา
อาจารย์หมวดวิชาศึกษาทั่วไป และกระบวนการรับฟังผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหมวดวิชาศึกษา
ทั่วไป
8. ภารกิจสหกิจศึกษา เพิ่มโครงการและงบประมาณของสหกิจศึกษานานาชาติ กระบวนการ
ดาเนินงานสหกิจศึกษา/สหกิจศึกษานานาชาติ
9. ภารกิจบริการวิชาการและการศึกษาต่อเนื่อง เพิ่มโครงการจัดตั้งฝ่ายบริการวิชาการ โดยให้
หารือ ร่ว มกับ รองอธิการบดี ฝ่ ายวิจัย บริการวิช าการ และวิเทศสั มพั น ธ์ ผู้ ช่ วยอธิก ารบดี
ฝ่ายบริการวิชาการและชุมชนสัมพันธ์ สงขลา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการและชุมชน
สัมพันธ์ พัทลุง
10. แยกการศึกษาต่อเนื่องออกจากโครงการที่ 40 โดยโครงการที่ 40 เป็นการดาเนินงานการ
จั ด ท า ร่ าง หลั ก เกณฑ์ ห ลั กสู ต รระยะสั้ น โครงการที่ 41 เป็ น การด าเนิ น งานการศึ กษา
ต่อเนื่อง
11. การบริหารจัดการหน่วยงานให้เพิ่มแผนกลยุทธ์ทางการเงิน
12. โครงการองค์กรแห่งความสุขให้เพิ่มรายละเอียดโครงการย่อยตามแผนโครงการองค์กรแห่ง
ความสุข
13. เพิ่มโครงการการจัดการความรู้โดยนากระบวนการการจัดการความรู้มาเป็นเครื่องมือในการ
ดาเนินงานของฝ่ายวิชาการตามเกณฑ์ EdPEx
14. การวิเคราะห์ ความเสี่ ย งของฝ่ ายวิช าการ ให้ วิเคราะห์ ก ระบวนการของแต่ ล ะภารกิ จที่ มี
GAP / มีความเสี่ย ง โดยวิเคราะห์ ว่าต้องทาอย่างไรจึงจะปิด GAP ได้ ทาแล้วประเมินได้
อย่างไรว่า GAP ลดลง
15. ให้ บุ ค ลากรท ารายละเอี ย ดของแต่ ล ะโครงการ (ฉบั บ ย่ อ ) ตามที่ ระบุ ในแผนปฏิ บั ติ ก าร
ฝ่ายวิช าการ โดยส่ งข้อมูล ที่มี การปรับแก้ ไขให้ คุณ ขวัญ ฤดี ศุภ ทรัพย์ไพศาล ภายในวัน ที่
6 พฤศจิกายน 2561 เพื่อเตรียมข้อมูลสาหรับไปจัดทาแผนปฏิบัติการฝ่ายวิชาการ ณ จังหวัด
พังงา ในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 ต่อไป
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องพิจารณา
4.1 แนวปฏิบัติด้านการเงิน ฝ่ายวิชาการ (เพิ่มเติม)
เพื่อให้การดาเนินงานเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายของฝ่ายวิชาการ เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
และมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพมากขึ้ น ภารกิ จ บริ ห ารงานทั่ ว ไปจึ งได้ ก าหนดแนวปฏิ บั ติ ด้ า นการเงิน ฝ่ ายวิ ช าการ
(เพิ่มเติม)
มติ เห็นชอบ โดยมีข้อเสนอแนะในการดาเนินการเพิ่มเติม ดังนี้
1. เพิ่มเติมชื่อเรื่อง เป็น แนวปฏิบัติด้านการเงิน ฝ่ายวิชาการ (เพิ่มเติม ฉบับที่ 2)

-62. ข้อ 1 ให้ตัด คาว่า “ไม่เกิน 3 วันทาการ”
3. ข้อ 2 ให้เปลี่ยน คาว่า “กรณีที่มีการ” เป็น “ในการ” และตัดข้อความ “ค่าวัสดุสานักงาน”
โดยตัดคาว่า สานักงาน ออก
4. ข้อ 6 ให้ตัด คาว่า “ให้มีบทลงโทษแก่บุคลากรที่ไม่ ปฏิบัติตามแนวปฏิบัติด้านการเงินฝ่าย
วิชาการ” และแก้ไขเป็นข้อ 6 กรณีบุคลากรไม่ปฏิบัติตามแนวปฏิบัติฯ ภารกิจบริหารงาน
ทั่วไปจะเก็บข้อมูลเป็นสถิติเพื่อประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานประจาปีของบุคลากร
ฝ่ายวิชาการโดยให้มีผลต่อการประเมิน ส่วนที่ 1 ข้อตกลงการปฏิบัติงานและการประเมินผล
สัมฤทธิ์ของงาน ส่วนที่ 2 การประเมินสมรรถนะและพฤติกรรมการปฏิบัติงาน
5. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการและชุมชนสัมพันธ์ พัทลุง เสนอให้มีการดาเนินการด้าน
การเงินและพัสดุของภารกิจบริการวิชาการ โดยให้มีการแต่งตั้ง “เจ้าหน้าที่พัสดุ” เพื่อความ
คล่องตัวในการดาเนินงานด้านการเงินและพัสดุของภารกิจบริการวิชาการ
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ
5.1 เรื่อง นัดประชุมฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 9/2561
เพื่อให้ การปฏิบั ติงานและการติดตามผลการดาเนินงานของฝ่ายวิชาการมีประสิ ทธิภ าพและ
เป็นไปตามแผนปฏิบัติการ จึงขอนัดประชุมฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 9/2561 ประมาณเดือนธันวาคม 2561
มติ กาหนดนัดประชุมครั้งถัดไปประมาณปลายเดือนธันวาคม 2561
เลิกประชุม

เวลา 12.10 น.

(นางเบญจวรรณ ทองคง)
เจ้าหน้าที่บริหารงาน
ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม

(นางสาวขวัญฤดี ศุภทรัพย์ไพศาล)
หัวหน้ากลุม่ ภารกิจบริหารงานทั่วไป
ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม
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(นางสาวอมรรัตน์ วรรณวิไล)
หัวหน้าฝ่ายวิชาการ
ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม

